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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙ−
ΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. 
«ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ», για την ενίσχυσή του με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 28853/ΥΠΕ/5/02131/Ε/ΕΝ2_1/Ν.3299/ 
2004/10−6−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥ−
ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ», που αφορά 
στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 
40.11), ισχύος 79,75 KW στη θέση ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, ΚΟΜ−
ΒΟΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η., του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, της Περιφέρειας 
ΚΡΗΤΗΣ (Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), με τους εξής όρους:

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
είται στο ποσό των τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιά−
δων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα ενός 
λεπτών (314.935,31 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τρι−
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ών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (78.733,83 €) που 
αποτελεί ποσοστό 25,00% του ενισχυόμενου κόστους.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα 
τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (125.974,12 €) που 
αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους.

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για την 
κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανέρ−
χεται σε εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά 
ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (110.227,36 €) που αποτελεί 
ποσοστό 35,00% του ενισχυόμενου κόστους.

5. Το ποσοστό του Μεσομακροπρόθεσμου Δανείου 
στο χρηματοδοτικό σχήμα ολοκλήρωσης δύναται να 
μειωθεί με ισόποση αύξηση της Ίδιας Συμμετοχής.

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 25−02−2014.

7. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλήρωσης 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ Β/2589/
15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
F

(2)
    Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 

ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ EE» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΙΩΣΗ EE», για την ενίσχυσή του με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 29837/ΥΠΕ/5/03571/Ε/ΕΝ2_1/Ν.3299/ 
2004/16−6−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιεί−
ται η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργί−
ας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΙΩΣΗ EE» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ EE», που 
αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑ−
ΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 79,98 KW στη θέση ΧΑΛΕΠΑ, 
ΟΙΚ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Δήμου Μοιρών, της Περιφέ−
ρειας ΚΡΗΤΗΣ (Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), με τους εξής όρους:

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικο−
ποιείται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων 
επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (286.007,27 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενός ευρώ και 
ογδόντα δύο λεπτών (71.501,82 €) που αποτελεί ποσοστό 
25,00% του ενισχυόμενου κόστους.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακόσια δύο ευρώ 
και ενενήντα ενός λεπτού (114.402,91 €) που αποτελεί 
ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους.

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για την 
κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανέρ−
χεται σε εκατό χιλιάδες εκατόν δύο ευρώ και πενήντα 
τέσσερα λεπτά (100.102,54 €) που αποτελεί ποσοστό 
35,00 % του ενισχυόμενου κόστους.

5. Το ποσοστό του Μεσομακροπρόθεσμου Δανείου 
στο χρηματοδοτικό σχήμα ολοκλήρωσης δύναται να 
μειωθεί με ισόποση αύξηση της Ίδιας Συμμετοχής.

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 26−2−2014.

7. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δε θα 
δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλήρωσης 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ Β/2589/
15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(3)

    Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύ−
ει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω−
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχεί−
ρησης «ILLUSTRIUS EE» με δ.τ. «ILLUSTRIUS EE», για 
την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 29831/ΥΠΕ/5/03586/Ε/Ε_2/1/Ν.3299/ 
2004/16−6−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιεί−
ται η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ILLUSTRIUS EE» 
με δ.τ. «ILLUSTRIUS EE», που αφορά στην ίδρυση φω−
τοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 
79,20 KW στη θέση ΑΛΩΝΑΚΙ, ΔΔ ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ, του 
Δήμου ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ 
(Νομός ΛΑΣΙΘΙΟΥ), με τους εξής όρους:

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
είται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων 
δέκα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (400.910,23 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατό χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά ευρώ και 
πενήντα έξι λεπτών (100.227,56 €) που αποτελεί ποσοστό 
25,00% του ενισχυόμενου κόστους.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν εξήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων 
ευρώ και εννέα λεπτών (160.364,09 €) που αποτελεί πο−
σοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους.

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για την 
κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανέρ−
χεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα 
οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (140.318,58 €) που 
αποτελεί ποσοστό 35,00% του ενισχυόμενου κόστους.

5. Το ποσοστό του Μεσομακροπρόθεσμου Δανείου 
στο χρηματοδοτικό σχήμα ολοκλήρωσης δύναται να 
μειωθεί με ισόποση αύξηση της Ίδιας Συμμετοχής.

6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 8−7−2011.

7. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλήρωσης 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ Β/2589/
15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(4)

    Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγι−
κής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη−
σης «ΔΗΜ.Α.ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ O.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕ−
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε.» με δ.τ. «SOLEDIM 
O.E.», για την ενίσχυσή του με το κίνητρο της επι−
χορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 30116/ΥΠΕ/5/03602/Ε/ΕΝ2_1/Ν. 3299/
2004/16−6−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιεί−
ται η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΔΗΜ.Α.ΡΟΔΟ−
ΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ O.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΡΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ Α.Π.Ε.» με δ.τ. «SOLEDIM O.E.», που αφορά στην 
ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 
40.11), ισχύος 19,98 KW στη θέση ΑΓΡ/ΧΙΟ 3418−Δ/3 Δ.Δ. 
Καριοχωρίου, του Δήμου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, της Πε−
ριφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ), 
με τους εξής όρους:

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
είται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα τριών ευρώ (82.953,00 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 
ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (49.771,80 €) που αποτε−
λεί ποσοστό 60,00% του ενισχυόμενου κόστους.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ 
και είκοσι λεπτών (33.181,20 €) που αποτελεί ποσοστό 
40,00% του ενισχυόμενου κόστους.

4. Στην κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης 
δεν συμμετέχει Μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό δάνειο.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 09−01−2014.

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλήρωσης 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ Β/2589/
15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(5)

    Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύ−
ει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω−
γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχεί−
ρησης «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με 
δ.τ. «ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», για την ενίσχυσή του με το 
κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 29803/ΥΠΕ/5/03617/Ε/ΕΝ1_1/Ν. 3299/
2004/16−6−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιεί−
ται η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», 
που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. 
ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 19,80 Kw, στη θέση υπ’ 
ΑΡΙΘΜΟΝ 1.596 ΑΓΡΟΤΕΜ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ, 
του Δήμου ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ KAI ΘΡΑΚΗΣ (Νομός ΔΡΑΜΑΣ), με τους 
εξής όρους:

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικο−
ποιείται στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων σαράντα 
ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (103.040,56 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ 
και δεκατεσσάρων λεπτών (25.760,14 €) που αποτελεί 
ποσοστό 25,00% του ενισχυόμενου κόστους.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και 
είκοσι δύο λεπτών (41.216,22 €) που αποτελεί ποσοστό 
40,00% του ενισχυόμενου κόστους.

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για την 
κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανέρ−
χεται σε τριάντα έξι χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και 
είκοσι λεπτά (36.064,20 €).

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 3−2−2011.

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλήρωσης 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ Β/2589/
15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(6)

    Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΙΜΠΙΣΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΑΛ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ», για την ενίσχυσή του με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ.  29811/ΥΠΕ/5/03620/Ε/ΕΝ1_1/Ν. 3299/ 
2004/16−6−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιεί−
ται η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργί−
ας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΙΜΠΙΣΟΓΛΟΥ 
ΤΖΕΜΑΛ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΔΟΥΣΑΣ», 
που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου (Κ.Α. 
ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 99,36 kW, στη θέση ΑΒΔΗΡΑ 
(ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΤΗΜ ΑΡΙΘΜ. 231), του Δήμου ΑΒΔΗ−
ΡΩΝ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ (Νομός ΞΑΝΘΗΣ), με τους εξής όρους:

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
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στο ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν 
ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (345.196,90 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα 
ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (86.299,23 €) που αποτελεί 
ποσοστό 25,00% του ενισχυόμενου κόστους.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ 
και εβδομήντα έξι λεπτών (138.078,76 €) που αποτελεί 
ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους.

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για την 
κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανέρ−
χεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (120.818,92 €).

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 31−12−2011.

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλήρωσης 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ Β/2589/
15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(7)

    Υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΔΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», για την ενίσχυσή του με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 29500/ΥΠΕ/5/03634/Ε/Εν1_1/Ν.3299/ 
2004/13−6−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, και πιστοποιεί−
ται η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΔΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕ−
ΛΙΑ», που αφορά στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου 
(Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 40.11), ισχύος 19,80 kW, στη θέση 
Αγροτεμάχιο No. 559, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟ−
ΛΗΣ, του Δήμου ΝΕΑΠOΛΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ),με τους εξής όρους:

1. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
είται στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 
ογδόντα πέντε ευρώ (96.885,00 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ 
(26.372,00 €) που αποτελεί ποσοστό 27,22% του ενισχυ−
όμενου κόστους.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων 
ευρώ (38.754,00 €) που αποτελεί ποσοστό 40,00% του 
ενισχυόμενου κόστους.

4. Το Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο για την 
κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανέρ−
χεται σε τριάντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα 
ευρώ (31.759,00 €).

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 26−05−2011.

6. Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η παρούσα ενιαία πράξη υπαγωγής και ολοκλήρωσης 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 41766/26−09−2013 (ΦΕΚ Β/2589/
15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(8)

    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΥ−
ΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ − ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΣ−
ΜΟΣ ΕΠΕ, GREEN EARTH LTD» στο ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας των Νέων, του άρ−
θρου 13 του Ν. 3908/2011, για την ενίσχυση δαπανών 
ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28914/ΥΠΕ/6/00001/Ν/Ν. 3908/ 
2011/10−6−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν. 3908/2011 και ειδικότερα στο ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων, του 
Άρθρου 13 του νόμου, επενδυτικού σχεδίου της επιχεί−
ρησης «ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ − ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ, GREEN EARTH LTD»», που αφορά στην 
Ίδρυση μονάδας πρώτων υλών πλαστικού (ΚΑΔ 2008 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 38.32.33), στο Ο.Τ 14, 
της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου, του Νο−
μού Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και η 
ενίσχυση των δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας της 
επιχείρησης «για την πρώτη πενταετία από την ίδρυση 
της. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού 
σχεδίου ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες 
οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
(370.824,70 €) (κόστος επένδυσης) ενώ το ενισχυόμενο 
κόστος των προαναφερόμενων δαπανών, ανέρχεται σε 
εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα 
τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (684.184,26 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσιες εννέα 
χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και έξι λεπτά 
(209.495,06 €) και χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης.

Οι θέσεις εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση κατά 
την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης, θα ανέρχονται σε 5 
που αντιστοιχεί σε 5,00 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (EME).

Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην 
επιχείρηση μετά το 2ο έτος από την πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης.

Το επενδυτικό σχέδιο έλαβε 50,51 βαθμούς στη βαθμο−
λόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για το Καθεστώς Ενισχύσεων Επιχειρημα−
τικότητας των Νέων, στο οποίο έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  
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